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Beste lezers, donateurs, sponsors
en belangstellenden,
2015 was een mooi jaar met
feestelijke kanten. Dit jaar werd
aandacht gegeven aan het 10-jarig
bestaan van WINS tijdens een
netwerkevent van de Indo Business
Club. In de nieuwsbrief leest u meer
hierover.
Verder heeft WINS tien jaar na de
start van haar activiteiten in
Indonesië het feit kunnen vieren dat
een aantal studenten van het eerste
uur hun universitaire studie (bijna)
hebben afgerond of hun droombaan
hebben gevonden.
Ook heeft WINS wederom mogen
rekenen op de inzet en steun van
vele vrijwilligers van over de hele
wereld. Wij zijn hen uitermate
erkentelijk voor hun grote inzet en
hun adviezen.
Het bestuur voelt zich gesteund
door donoren, sponsoren en
vrijwilligers die door hun bijdragen
het voortbestaan van de WINS
doelstelling (zo veel mogelijk
kansarme kinderen de kans geven
om naar school te kunnen gaan)
mogelijk blijven maken. Hartelijk
dank hiervoor!
Namens alle mensen van WINS wens
ik u fijne feestdagen toe.
Tamara Rijnenberg
Voorzitter
Stichting WINS

WINS 10-jarig jubileum

Graduation Gablur

Dit jaar hebben wij het 10-jarig
bestaan van Stichting WINS gevierd.
Waar we in 2005 begonnen met het
sponsoren van enkele kansarme
en/of weeskinderen, zijn we
gegroeid tot een internationale
organisatie met partners in Noord
Amerika, Frankrijk, Singapore, en
Australië en inmiddels zo'n 500
kinderen de kans hebben kunnen
geven om naar school te gaan
d.m.v.
sponsoring.
Daarnaast
hebben meer dan 1000 kinderen die
geen sponsor hebben de gratis
lessen op de Learning Centers
kunnen volgen.

Gablur, één van de jongens van het
eerste uur uit Bedulu die gesteund
werd door meerdere sponsors via
WINS, heeft vorige maand Cum
Laude zijn BSc aan de University
Pendidikan Ganesha in Singaraja
gehaald. Onze
eigen
Hansa
Eerelman en co-sponsor van Gablur
was tijdens de uitreiking van de
partij. We zijn trots op Gablur en
dankbaar voor zijn sponsors! Kijk
voor zijn verhaal naar zijn filmpje
via: https://youtu.be/FsIIfmrM5sk

Wij zijn erg trots op alle activiteiten
die WINS in de afgelopen 10 jaar
heeft uitgevoerd en zijn alle
sponsoren en vrijwilligers zeer
dankbaar voor het mogelijk maken
hiervan. Zonder jullie was het WINS
niet gelukt om haar doelstellingen
te realiseren.
De kinderen die 10 jaar geleden als
eerste
via
WINS
werden
gesponsord, zijn inmiddels (bijna)
afgestudeerd en/of hebben al hun
droombaan.
In
dit
filmpje
https://youtu.be/yefLQAF37uQ
hebben we het verhaal van deze
kinderen vastgelegd en vertellen zij
wat WINS voor hun heeft betekend,
en waar zij nu in hun leven staan.
Hier worden wij erg blij van!

WINS en Indo Business Club
De Indo Business Club heeft op 18
november jl. een Ronde Rijsttafel
netwerkevent georganiseerd waar
speciale aandacht werd geschonken
aan WINS. Tijdens deze avond kreeg
WINS de gelegenheid om een
toespraak te houden over haar
activiteiten. Daarnaast werd een
veiling gehouden, waarvan de
opbrengst geheel ten goede kwam
aan WINS. De opbrengst van de
veiling met diverse interessante
objecten bracht € 2.570,- op. Dank
jullie wel Indo Business Club voor
deze kans en samenwerking. Ook
een speciale dank aan de mensen
die hun producten en diensten
hebben aangeboden voor de
veiling.

operationele kosten zelf te kunnen
dekken. Er komt tenslotte een
moment, dat ze het helemaal
‘’zelf’’ moeten doen.

Tamara Rijnenberg, vz. WINS, hield een
toespraak bij Indo Business Club

WINS Indonesia
In
de
vorige
nieuwsbrief
informeerde ik u over de
ontwikkelingen
rondom
het
opzetten van Stichting WINS
Indonesia en dat de overdracht
inmiddels in gang is gezet. Dit
houdt in dat de centrale rollen van
WINS Nederland op termijn door
WINS
Indonesia
worden
overgenomen,
zodat WINS
Nederland zich meer kan gaan
richten op fondsenwerving. De
volgende stap is dat WINS
Indonesia formeel wordt erkend
door de lokale overheid, zodat de
stichting (commerciële) activiteiten
kan verrichten. Het proces m.b.t. de
legalisatie van WINS Indonesia is
inmiddels opgestart en is 70% van
de ‘’papierenwinkel’’ afgehandeld.
De verwachting is dat in het
voorjaar 2016 de procedure is
afgerond.

Hieronder v o l g e n de laatste
nieuwtjes van de Learning Centers
in Indonesië. Voor alle locaties geldt
dat er steeds meer en meer
kinderen zich aanmelden om aan
het WINS programma te mogen
deelnemen. Wat ons het meest blij
maakt is om de vrolijk lachende
gezichten van de kinderen te zien.
Desgevraagd antwoorden ze omdat
ze in een veilige omgeving aandacht
krijgen en gewoon kind kunnen zijn
en de kans krijgen om naar school te
kunnen gaan. En zo is het.

Learning Center Bedulu
In onze vorige nieuwsbrief schreven
we dat Bedulu een nieuw project is
gestart. Het creëren van een eigen
duurzame, biologische tuin, naast
het terrein van het Learning Center,
en zo de verbinding tussen natuur
en mens met de kinderen te delen
en hen bewust laten worden van
het belang van biologisch voedsel
voor fysieke gezondheid en welzijn.

Kinderen eten fruit uit het vuistje

Learning Center Tianyar
In Tianyar is de afgelopen 2 jaar
veel aandacht en tijd besteed aan
de
uitbreiding
van
diverse
klaslokalen, multifunctionele aula
en gastenkamers. Er is nu
voldoende ruimte aanwezig om de
vrijwilligers en de ca. 200 kinderen
die de WINS additionele lessen
volgen te kunnen accommoderen.
Het enige wat er nog aan schortte
in de ogen van het management
was om het zanderige terrein
annex sport- en speelplaats te
betegelen en hierdoor overlast van
opwaaiend stof en zand te
beperken. Ook hoeven de kinderen
dan niet meer door de modder te
lopen als het hard heeft geregend.
In oktober jl. is met dit project
gestart en is dit onlangs afgerond.
Ca. 220m2 zandoppervlakte is
betegeld.
Het resultaat is
fantastisch te noemen.

Het WINS Programma
Voor onze nieuwe lezers hierbij
nog eens in het kort ons WINS
educatie programma. Het WINS
educatie programma heeft als doel
om de kinderen zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid bij te
brengen. Naast het volgen van het
regulier onderwijs omvatten onze
extra lessen o.a. :
- Engels- en computerles;
- cultuur (dans en muziek);
- seksuele voorlichting;
- vaardigheden o.a. communiceren;
- toekomstgericht denken/plannen;
- milieu, afvalmanagement, hygiëne.
In ons WINS programma dient
elk Learning Center op termijn
zelfredzaam te zijn en in staat
te zijn de eigen dagelijkse

Nu, 6 maanden later, is de yayasan
voorzien van verse onbespoten
groenten uit eigen moestuin en
dragen de diverse fruitbomen volop
fruit. De kinderen vinden het
heerlijk om in de tuin te zijn,
zoekend naar rijpe vruchten om zo
uit het vuistje te eten.
Het volgende project wat gepland
staat is het bouwen van een
Balinese klaslokaal voor de
autistische kinderen. Mocht u dit
project financieel willen steunen,
dan horen we het graag.

Voor de betegeling

Na de betegeling

klaslokalen van de gemeenschap of
in de tuin. WINS Indonesia zal,
zodra de formalisering van deze
entiteit een feit is, onderzoeken of
het realiseren van een WINS
Learning Center haalbaar is.

Learning Center Samsaman
Ook in Samsaman is in 2015 veel
gebeurd. Begin juni
jl. is het
computerlokaal en open aula
gerealiseerd, alsook een winkeltje
naast de klaslokalen. De kinderen
komen na reguliere school graag
naar het Learning Center om bij
elkaar te zijn, samen te leren en te
spelen. Ook volgen zij met grote
belangstelling de computerlessen
welke worden gegeven door de
vrijwilligers.

Extra gastenkamers in Seraya

Ook Seraya is nu voorzien van een
heuse sport- en speelveld. Dit
project werd geïnitieerd en
gesponsord door vrijwilligers en
hun vrienden. Het sport- en
speelveld werd op 17 november jl.
volgens Balinese traditie ingewijd
en feestelijk in gebruik genomen.

Computerles in Samsaman

Een aantal kind sponsors en
donateurs hebben afgelopen zomer
het Learning Center bezocht. Eén
van hen heeft een donatie gedaan
voor het realiseren van een
speelveldje naast het bestaande
klaslokaal. Hartelijk dank hiervoor!

Nieuwe speelveld

Learning Centers Aceh
In Aceh is in juli jl. wederom een
nieuwe Learning Center geopend in
het dorpje Lampanah, nabij Bandar
Aceh. Natascha Barrymore is zeer
dankbaar met de steun en
vertrouwen welke zij van de lokale
bevolking krijgt en dit motiveert
haar om door te gaan met haar
missie; zo veel mogelijk kinderen
de kans te geven om educatie te
kunnen volgen.
Natascha stuurde ons de volgende
foto, waarop te zien is hoe gretig
de
kinderen
zijn
om
computerlessen te volgen en de
volgende groep kinderen op de
achtergrond geduldig wacht tot zij
aan de beurt zijn.

Feestelijke openingsceremonie

Speelveldje in Samsaman

Learning Center Seraya
Zoals we eerder hebben gemeld
zijn in juni jl. naast de bestaande
gastenkamers nog eens twee
gerealiseerd. Dit is een goede
beslissing
geweest
van
de
coördinator Wayan Berata, want
deze locatie werd de rest van het
jaar constant bezocht door
vrijwilligers.

Het volgende project dat Wayan
Berata voor ogen heeft is om een
tweede open klaslokaal te bouwen
op zijn grond omdat het aantal
kinderen dat dagelijks naar het
Learning Center komen om de
additionele lessen te volgen blijft
groeien. Wayan Berata zoekt nog
naar fondsen voor dit project. Laat
ons weten als u een bijdrage wilt
leveren voor dit project.

Learning Center Kerta
Momenteel hebben we geen
nieuws met betrekking tot het
inrichten van de infrastructuur van
Learning Center in Kerta. Nog
steeds maken we gebruik van de

Computerles in Aceh

Voor het derde achtereenvolgend
jaar heeft sponsor Bob Romijn een
bezoek gebracht aan Natascha en
de kinderen. Hij heeft zoals
gewoonlijk spelletjes, snoepgoed
en schoolgerei voor de kinderen
meegenomen. En tevens een
laptop voor één van de Learning
Centers.
Voor Learning Center Indrapuri
heeft Bob Romijn € 200 gedoneerd
voor het project “102 meters of
fabric’’.

OPROEP
Ook van de kant van het bestuur
zijn we continue druk bezig om
fondsen te werven om hiermee
diverse projecten te kunnen
financieren.
Heeft u een idee voor een actie,
wilt u daar met één van de
bestuursleden over brainstormen?
Bob Romijn in Aceh

De bedoeling is dat de kinderen de
wanden gaan bekleding met textiel
en deze eventueel zelf gaan
beschilderen of leuke dingen op
plakken ter decoratie. Dank je wel
Bob!

(Privé) initiatieven
WINS heeft donaties mogen
ontvangen van privé initiatieven
van onze sponsors en ook donaties
aan de individuele kinderen, zoals
bijdrage aan de medische kosten,
extra donaties voor zakgeld of
verjaardagen,
bijdragen
voor
universitaire studie, verbetering
van de leefsituatie thuis enz.
Hartelijk
dank
hiervoor!

WINS Nederland
Tamara Rijnenberg
P : +31 (0)6 14545350
E : tamara.rijnenberg@winsfoundation.com
W: http://www.stichtingwins.nl

Aarzel dan niet met ons contact op
te nemen. Dat geldt uiteraard ook
als u op een of andere wijze WINS
wilt ondersteunen.
Voor meer informatie over WINS
ben u van harte welkom een
bezoek te brengen aan onze
website www.stichtingwins.nl
Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen van WINS, dan
nodigen wij u uit om fan te worden
van onze WINS Facebook fanpage:
WINSprojectNetherlands

Namens alle mensen van WINS
dank ik u allen voor uw steun,
energie en tijd die u aan WINS
heeft gegeven. En wij wensen u
fijne feestdagen toe!
Tamara Rijnenberg

Tevens kunt u ons volgen op
Youtube
onder
de
user
WINSfoundation, waar wij af en toe
leuke filmpjes plaatsen van de
Learning Centers en mijlpalen.

WINS USA
Earnie Giles
E : earnie.giles@thewinsproject.org
W: http://www.thewinsproject.org

WINS Australia
Christine Rainbird
E : christine.rainbird@winsfoundation.com
W http://www.winsaustralia.com

www.facebook.com/WINSproject
Netherlands

WINS Frankrijk
Charlotte Renaud
E: charlotte.renaud@laposte.net
W: http://www.winsfrance.com

WINS Singapore
Selena Tay
E : selena.tay@live.com
W: http://www.thewinsprojectsingapore.com

WINS Indonesia
Ketut Sadia en Nyoman Sri Wahiyuni
P : +62 081 246 50773
E : sadiaketut@hotmail.com
W:http://www.thewinsproject.org
http://www.yayasanwydiaguna.org

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan donateurs en belangstellenden.
Wilt u geen informatie van Stichting WINS meer ontvangen, stuur deze mail dan terug en vermeld achter Onderwerp/Subject: 'STOP'

